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การประเมินค  ณธรรมและความโปร่งใสในการด˚เน ินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
********************* 

 

หลักการประเมิน 
แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหล กการพื้นฐานส้ าค ญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของ

หน่วยงานภาคร ฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบ การดำเนัินงานได ้ และ “เปัิดโอกาส” ใหั้ผูั้มัีสั่วนไดั้สั่วนเสัียของหนั่วยงานภาครั ฐ ท ้ง
เจั้าหนั้าทีั่ภายในหนั่วยงานั และประชาชนผูั้รั บบรัิการหรัือตัิดตั่อกั บหนั่วยงานภาครั ฐไดั้เขั้ามามัีสั่วนรั่วมประเมัินหรัือแสดงความคัิดเหั นตั่อั หน่วยงานภาคร ฐ
ผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ท ้งั2 ประการข้างต้นน ้นจะช่วยส่งเสริม ให้หน่วยงาน ภาคร ฐมคีวามโปรง่ใสและนำไปสู่การตอ่ต้านการทุจริตและประพฤติมชิอบ
ของทุกภาคส่วน 

ท ั้ งนี้ การป ระเมัิ น ITA ประจำปัี งบป ระมาณ พ .ศ .2 564 ไมั่ ไดั้ มุั่ ง เนั้ น ใหั้ ห นั่ วย งานทีั่ เขั้ ารั บัการประเมัินปฏัิบั ตัิเพัียงเพัืั่อใหั้ไดั้รั บผล
การประเมัินทีั่สัูงขึน้เพัียงเทั่าน ั้น  แตั่มุั่งหวั งใหั้หนั่วยงานภาครั ฐไดั้มัีการั ปร บปรุงพ ฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิ
บาลในหน่วยงานภาคร ฐ มีการด าเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นส าค ญ และลดโอกาสที่จะเกดิการทุจรติและ ประพฤตัิมัิชอบใน
หนั่วยงานภาครั ฐ สั่งผลใหั้หนั่วยงานภาครั ฐบรรลัุตามเปั้าหมาย มัีผลการประเมัินผั่านเกณฑ์ั(58 คะแนนข้ึนไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ในแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติประเด นที่ 21 การต่อต้านการทจริตและประพฤติมัิชอบ (พ.ศ.2561-2580) ต่อไป 

เครื่องมือในการประเมิน 
เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย 3 เครื่องมือ ด งนี้ 
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) 
เป็นแบบว ดที่ใหผู้ต้อบเลือกต วเลือกค าตอบตามการร บรู้ของตนเอง โดยมีว ตถุประสงค์เพื่อเก บข้อมูลจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในัโดยเป็นการประเมิน

ระด บการร บรู้ของผู้มสี่วนไดส้่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ต วชี้ว ด ได้แก ่ ต วชี้ว ดการปฏิบ ตหิน้าที ่ ต วชี้ว ดการใชง้บประมาณ ต วชี้ว ดการใช้อ านาจ 
ต วชี้ว ดการใช ้ทร พย์สัินของราชการ และต วชี้ว ดการแกั้ไขปัญหาการทุจริต 

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) 
เป็นแบบว ดที่ใหผู้ต้อบเลือกต วเลือกค าตอบตามการร บรู้ของตนเองโดยมีว ตถุประสงค์เพื่อเก บข้อมูลจากผู ้ มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก โดยเป็นการ

ประเมินระด บการร บรู้ของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ ประเมัิน ใน 3 ตั วชี้วั ด ไดั้แก่ ตั วชี้วั ดคัุณภาพการด าเนัินงาน ตั วชี้วั ดประสัิทธัิภาพการ
สืั่อสาร และตั วชี้วั ดการัปร บปรุงระบบการท างาน 

3. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment 
: OIT) 

เป็นแบบว ดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมท ้งระบุURL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหลง่ที่อยู ่
ของการเปดิเผยข้อมูลัและระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบค าตอบโดยมีว ตถุประสงค์เพื่อเก บข้อมูลจากเว บไซต์ของ หน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระด บการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถงึ ข้อมูลในเว บไซต์หล กของหน่วยงานได้ัในั2 ต วชี้ว ดัได้แก่ัต วชี้ว ดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วยั
5 ต วชี้ว ดย่อย ได้แก ่ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบรหิารเงินงบประมาณการบริหารและพ ฒนาทร พยากรบุคคล และ 



การสง่เสริมความโปรง่ใส) และต วชี้ว ดการป้องก นการทุจรติ (ประกอบด้วย 2 ต วชี้ว ดย่อย ได้แกก่ารด าเนินการเพื่อ ป้องก นการทจุริต และมาตรการภายในเพื่อป้องก นการทุจริต) 

หลักเกณฑ  การประเม ินผล 
1. การประมวลผลคะแนน 
การประมวลผลคะแนน มีข ้นตอนการประมวลผลคะแนนตามล าด บ ด งนี ้

 
2. คะแนนและระด บผลการประเมิน 
ผลการประเมินจะม ี2 ล กษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต ม 100 คะแนน และระด บผลการ ประเมัิน (Rating Score) โดยจ าแนกออกเป็น 7 

ระด บ ดั งนี้ 

 
3. ผลการประเมินตามเปา้หมาย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  (พ.ศ. 2561 - 2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯั(พ.ศ. 2561 - 2565) 
ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของต วชี้ว ด ให้หน่วยงานภาคร ฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีส ดสั่วนไมั่น้อยกวั่าร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการสง่เสริมคณุธรรมและความโปรง่ใส  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565 
เทศบาลต าบลเมืองคง  อ าเภอราษไีศล  จงัหวดัศรสีะเกษ 

1. การวเิคราะหผ์ลการประเมนิ  ITA  ของเทศบาลต าบลเมืองคง  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

จากผลการประเมิน  ITA  ของเทศบาลต าบลเมืองคง  พบว่า  มีผลคะแนน  82.04  คะแนน  อยู่ในระดับ  B  ดังนี้   

 

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด  ได้ดังนี้   
ตวัชีว้ดัของการประเมนิ  ITA ประเด็นทีต่้องแก้ไข/ปรบัปรงุ 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
1. การปฏิบัติหน้าที่             88.76  คะแนน จากผลคะแนน  IIT  พบว่า  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

- การใช้งบประมาณ  พบว่า บุคลากรภายในหน่วยงานขาด
การรับรู้ต่อการด าเนินการต่างๆของหน่วยงาน  เกี่ยวกับการใช้
จ่ายงบประมาณนับตั้งแต่การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  รวมไปถึงกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ   

2. การใช้งบประมาณ           92.41  คะแนน 

3. การใช้อ านาจ                 83.07  คะแนน - การใช้อ านาจ  พบว่า การประเมินและการเลื่อนระดับยัง
ขาดความเป็นธรรม หน่วยงานควรให้ความส าคัญมากขึ้นกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 91.59 คะแนน - การใช้ทรัพย์สินของราชการ  พบว่า บุคลากรบางส่วนยังไม่
ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่
ถูกต้อง ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ตวัชีว้ดัของการประเมนิ  ITA ประเด็นทีต่้องแก้ไข/ปรบัปรงุ 
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) 
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต   66.46 คะแนน - การแก้ไขปัญหาการทุจริต  พบว่า  หน่วยงานโดยผู้บริหาร

สูงสุดยังไม่ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  
หนว่ยงานควรมีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  ประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริต  ควรมีกระบวนการ
เฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน  รวมถึงการน าผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานไปปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  (EIT) 
1. คุณภาพการด าเนินงาน      78.95  คะแนน จากผลคะแนน  EIT  พบว่า  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

- คุณภาพการด าเนินงาน  พบว่า  ขาดการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานต่างๆอย่างทั่วถึง
และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร    81.19  คะแนน - ประสิทธิภาพการสื่อสาร  พบว่า  หน่วยงานต้องจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วย 
งานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล  และมีการปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง   

3. การปรับปรุงการท างาน     78.87  คะแนน - การปรับปรุงระบบการท างาน  พบว่า  ผู้บริหารและบุคลากร 
ขาดการปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  และส่งเสริมให้ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ 
ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ  มาตรฐานการ
ให้บริการได้โดยสะดวก 

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (OIT)   
1. การเปิดเผยข้อมลู            76.63 คะแนน จากผลคะแนน  OIT  พบว่า  มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง 

การป้องกันการทุจริต  พบว่า  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของหน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกให้
เห็นถึงการต่อต้านการทุจริต  การด าเนินการหรือกิจกรรมที่
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญกับการปรับปรุง  พัฒนา และ
ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  

2. การป้องกันการทุจริต        87.50 คะแนน 

 
 
 
 
      



1. การว ิเคราะห  ผลการประเมิน 
1) เทศบาลต าบลเมืองคง ได้ร บผลการประเมินอยู่ในระด บัB ( 82.04 คะแนน) ซึ่งเพิ่มข้ึน จากปงีบประมาณัพ.ศ. 2563 ที่ไดร้ บผลการประเมินอยู่ใน

ระด บ C ( 67.90 คะแนน)  
2) สรุปผลการประเมินประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (เทียบเคียงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ด งนี ้

 
 

ตัวช ี้ว ัด 

 
ป ี งบประมาณ/คะแนน (%) 

ก าหนดคะแนน 
ตัวช้ีวัด % (2564) ทีต่ ั้ง

เป้าหมายไว้ 

ผลการประเมินฯ 
ปี พ.ศ. 2564 

2562 2563 2564  ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. การปฏิบ ตใินหน้าที ่ 88.72 90.15 92.44 85.00 🗸  

2. การใชง้บประมาณ 79.91 82.29 85.89 85.00 🗸  

3. การใช้อำนาจ 82.66 86.14 88.93 85.00 🗸  

4. การใช้ทร พยส์ินของราชการ 78.21 81.41 85.30 85.00 🗸  

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต 79.24 83.22 86.77 85.00 🗸  

6. คุณภาพการดำ เนินงาน 79.60 83.52 88.24 85.00 🗸  

7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 77.74 82.58 88.24 85.00 🗸  

8. การปร บปรุงการทำ งาน 74.72 80.11 85.44 85.00 🗸  

9. การเปิดเผยข้อมูล 52.70 53.12 77.31 85.00 - 🗸 

10. การป้องก นการทุจริต 42.34 36.29 66.21 85.00 - 🗸 

ผลคะแนนรวม 66.74 67.90 81.25 85.00 8 2 

3) จัุดแขั ง : ต วชัี้วั ดที่ได้ร บผลการประเมินมากที่สุด คือ  การปฎิบ ติหน้าที่ คอื 92.44 คะแนน 
4) จัุดแขั ง : ต วชัี้วั ดที่ได้ร บผลการประเมินเพัิั่มขัึ้น ทุกข้อ 
5) จัุดอั่อน : ต วชัี้วั ดที่ได้ร บผลการประเมินเพัิั่มขึ้น แต่มัีค่าคะแนนนั้อยกว่า 85 คะแนน คือ 

1. การเปิดเผยข้อมูล 77.31 คะแนน 

2. การป้องก นการทุจริต 66.21 คะแนน 
6) จัุดอั่อน : ต วชัี้วั ดที่ได้ร บผลการประเมินลดลง คือ 

- ไม่มี



 

 

2. ประเด็นที่ควรปรับปร ง/แก้ไข 
 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช ี้ว ัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

1 ตัวช้ีวัดที่ 8 
การปร บปรงุ การ 
ทำงาน 

- ประเมนิการร บรู้ของผู้ร บบรกิาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปร บปรุงระบบการทำงาน ใน ประเด นที่เกี่ยวข้องกั บการ
ปรั บปรุงพ ฒนาหน่วยงาน ท ง้การัปฏิบ ติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการท างาน
ของ หน่วยงานให้ ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการ ด าเนินงาน เพัืั่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเรั วมากยิ่งขึ้น โดยัควรมีกระบวนการเปิดโอกาสใหผู้้ร บบริการหรือผู้
มาตดิต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปร บปรุงพ ฒนาการด าเนินงานเพัื่อให้ัสอดคล้องก บ
การด าเนินการด้วย ท ้งนี้นอกจากหน่วยงาน จะต้องปร บปรุงพ ฒนาการด าเนินงานให้ดีขึ้น
แล้ว ย งควรให้ ความส าค ญก บการปร บปรุงการด าเนินงานให้มีความโปร่งใส มากขึ้นอีก
ด้วย 

- เพัิ่มกลไกการปรั บปรงุคัุณภาพ 
การปฏิบ ตงิาน/การใหบ้ริการของ หน่วยงานใหด้ี
ขึ้น 
- เพัิ่มการปร บปรุงวัิธัีการและ ข ้นตอนการ
ด าเนินงาน/การ ให้บริการให้ดีขึ้น 
- ตรวจสอบวา่ประเด นการ ปฏัิบ ติงานให้บริการ
แก่ผู้อัื่นวั่าัเป็นไปตามข ้นตอนหรือระยะเวลา ที่
ก าหนดมากน้อยเพียงใด 
- ปร บปรุงการด าเนินงาน/การ ให้บริการให้มีความ
โปร่งใสมาก 
ขึ้น 

2 ตัวช้ีวัดที่ 7 
ประสิทธิภาพ การ
สื่อสาร 

- ประเมินการร บรู้ของผู้ร บบริการ ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มีส่วน ได้ส่วนเสยีของ
หน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ใน 
ประเด นที่เกี่ยวข้องก บการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน เรื่องตา่ง ๆ ต่อสาธารณชน
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถงึได้งา่ย และไม่ซ บซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร ่
จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลการ ด าเนินงานของหน่วยงาน
และข้อมูลที่สาธารณชนควร ร บทราบ รวมถัึงการจ ดให้มีชั่องทางให้ผู้รั บบริการ ผู้มาั
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งค าติชมหรือความ คิดเห นเกี่ยวก บการด าเนินงาน/
การให้บริการ และมีการ ชัี้แจงกรณัีทีั่มีขั้อก งวลสงส ยได้อย่างชั ดเจน นอกจากนี้ ย งั
ประเมัินการร บรัู้เกี่ยวก บการจ ดการให้มีช่องทางให้ผู้มาัติดต่อสามารถร้องเรียนการ
ทุจริตของเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน ด้วยัซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารก บผู้ร บบรกิาร ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

- แสดงข้อมูลขา่วสารตา่ง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องก บการ
ด าเนินงานตาม 
อ านาจ หน้าทีห่รือภารกิจของ หน่วยงาน โดย
ต้องเป็นข้อมูล ข่าวสารทีเ่กดิขึ้นในป ีพ.ศ. ท่ี
ร บ การประเมิน 
- สง่เสรมิการเผยแพรผ่ลงานหรือ ข้อมูลที่
สาธารณชนควรร บทราบ อย่างชั ดเจนมากขัึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานที่
เข้าถงึงา่ย ไม่ซ บซ้อน และเพิ่มช่องทางที่
หลากหลายมาก ขึ้น 
- เพัิ่มมาตรการชี้แจงและตอบัค าถาม เมือ่มี
ข้อก งวลสงส ยจาก 

ประชาชนเกี่ยวก บการด าเนินงาน ให้ชั ดเจนมากขัึ้น 



 

 
 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช ี้ว ัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

3 ตัวช้ีวัดที่ 6 
คุณภาพการ 
ด าเนินงาน 

- ประเมนิการร บรู้ของผู้ร บบรกิาร ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการด าเนินงาน ใน ประเด นที่เกี่ยวข้องก บการปฏิบ ติ
หน้าที่ของเจา้หน้าที ่โดย ยึดหล กตามมาตรฐานข ้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนดไว ้
อย่างเคร่งคร ด และจะต้องเป็นไปอย่างเทา่เทียมก นไม่เลือก ปฏิบ ต ิรวมถึงจะต้องให้
ข้อมูลเกี่ยวก บการด าเนินงาน/ ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้ร บบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี 
ส่วนไดส้่วนเสียอยา่งตรงไปตรงมาไม่ปดิบ งหรือไม่บิดเบือน ข้อมูล ซึ่งสะท้องถงึการ
ปฏิบ ตหิน้าที่อยา่งมคีุณธรรม และย ง ประเมัินการร บรัู้เกี่ยวก บประสบการณั์ตรงใน
การถัูกัเจ้าหนา้ที่เรียกร บเงิน ทร พย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อ แลกก บการปฏิบ ติ
หน้าที่ด้วย นอกจากนี้ย งประเมินการร บรู ้เกี่ยวก บการบริหารงานและการด าเนินงานใน
ภาพรวมของ หน่วยงาน ที่จะต้องค านึงถงึประโยชน์ของประชาชนและ 

สว่นรวมเป็นหลั ก ไม่มัีการเอัืั้อประโยชน์ให้ก บบัุคคลใดับุคคลหนึง่ หรือกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง 

- เปิดโอกาสให้ผู้ร บบรกิาร ผู้มา 
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ

ปร บปรุง พ ฒนาการด าเนินงาน/การ ให้บริการของ

หน่วยงานให้ดีขึ้น 



 

 

3. ประเด็นที่ควรพัฒนา 
 

ล าดับ 
ที่ 

ตัวช ี้ว ัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

1 ตัวช้ีวัดที่ 4 
การใช ้ทร พย์สัิน
ของัทางราชการ 

- ประเมินการร บรู้ของบุคลากรภายในต่อการใช้ทร พยส์ิน 
ของทางราชการในประเด นที่เกี่ยวข้องก บพฤติกรรมของ บุคลากรภายใน ในการน า
ทร พย์สินของราชการของ หน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือน าไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรม ใน
การยืมทรั พย์สัินของราชการ ท ง้การยืมโดยบุคลากรัภายในหนั่วยงานและการยัืมโดย
บุคคลภายนอกหน่วยงานัซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการอนุญาตทีช่ ดเจน 
และสะดวก นอกจากนี้ หนั่วยงานจะตั้องมัีการจ ดท าัแนวทางปฏิบ ติเกี่ยวก บการใชั้
ทร พย์สัินของราชการท่ีถัูกต้องัเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้ร บทราบและน าไปปฏิบ ติ 
รวมไปถงึหน่วยงานจะต้องมกีารก าก บดูแลและตรวจสอบ 
การใช้ทร พย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย 

- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวก บ 
แนวปฏิบ ติของหน่วยงานในการ ใช้ทร พย์สินของ

ราชการที่ถูกต้อง 

2 ตัวช้ีวัดที่ 2 
การใช ้

งบประมาณ 

- ประเมินการร บรู้ของบคุลากรภายในตอ่การด าเนินการ ต่างๆ ของหน่วยงานของ
ตนเอง ในประเด นที่เกี่ยวข้องก บ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ น บต ้งแต่จ ดท าแผนการใช้
จ่าย งบประมาณประจ าปแีละเผยแพร่อยา่งโปรง่ใส ไปจนถึง ล กษณะการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยอยา่งคุ้มคา่ เป็นไป ตามว ตถุประสงค ์และไม่เอัื้อประโยชน์แก่
ตนเองและพวกัพั้อง การเบิกจ่ายเงินบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ  เชั่น ค่าัท างาน
ล่วงเวลา ค่าว สดุอปุกรณ ์ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน กระบวนการจ ดซื้อจ ดจ้าง
และการตรวจร บพ สดุด้วย นอกจากนี้ ย งให้ความส าค ญก บการเปิดโอกาสให้บุคลากร 
ภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ 
ของหน่วยงานตนเองได ้

- สง่เสริมการประชาส มพ นธ์และ ให้ข้อมูล

เกี่ยวก บแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจ าปี

ของ หน่วยงานมากขึ้น 



 

 
ล าดับ 

ที่ 
ตัวชี้วัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 

3 ตัวช้ีวัดที่ 5 
การแก้ไข 
ปัญหาการ 
ทุจริต 

- ประเมินการร บรู้ของบคุลากรภายในต่อการแก้ไขปญัหา 
การทุจริตของหน่วยงาน ในประเด นที่เกี่ยวข้องก บการให้ ความส าค ญของผูบ้ริหาร
สงูสดุในการต่อตา้นการทุจรติอยา่ง จริงจั ง  โดยหนั่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่
เกี่ยวขั้องกั บัการป้องก นการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ จ ดท าแผนงาน
ด้านการป้องก นการและปราบปรามการทุจริต ของหน่วยงานเพัื่อให้เกิดการแกั้ไขปัญหา
การทุจริตอย่างเปั นัรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวก บประสิทธิภาพการ แกั้ไข
ปัญหาการทุจริตของหนั่วยงาน ที่จะต้องให้การทุจริตัในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย 
และจะต้องสร้างความ เชื่อม ่นให้บคุลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห นการ 
ทุจริตภายในหนั่วยงานด้วย นอกจากนี้ หนั่วยงานจะตั้องมีักระบวนการเฝ้าระว ง 
ตรวจสอบการทุจริตภายในหนั่วยงานัรวมถัึงการน าผลการตรวจสอบของฝ่าย
ตรวจสอบ จากทั ้ง 
ภายในและภายนอกหน่วยงานไปปร บปรุงการท างาน เพื่อ ป้องก นการทุจริต 

- ส่งเสริมการท างานที่ค านึงถึง 
ประโยชน์ของประชาชนและ สว่นรวมเป็นหลั ก 



 

 
1. ข้อเสนอแนะในการพฒันาคณุธรรมและความโปรง่ใสในปงีบประมาณ  พ.ศ. 2565 

จากการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกัน
พิจารณาเพ่ือก าหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลต าบลเมืองคง  ดังนี้ 

 
มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
การตดิตามผล 

เสริมสร้างการรับรู้ให้ 
กับบุคลากร 

เสริมสร้างการรับรู้ให้บุคลากรมี
ความสนใจในการใช้จ่ายงบ 
ประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
จัดท ารายงานผลการใช้จ่าย 
งบประมาณ  กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ
พัสดุ 

กองคลัง ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 

รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานเทศบาล 
ในเดือนเมษายน  

การมอบหมายงานการ 
ปฏิบัติงาน การประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานตาม 
ระดับคุณภาพของงาน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

จัดท ารายละเอียดต าแหน่ง
งานและเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
และเปิดเผย 

ส านักงาน
ปลัด 

ต.ต. 64 – เม.ย. 
65 

แจ้งผลการประเมินในการ 
ประชุมประจ าเดือน 
พนักงานเทศบาล 
ในเดือนเมษายน  2565 

มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยว 
กับการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการที่ถูกต้อง 

จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติในการ
ทรัพย์สินของราชการ  สร้าง
ระบบการตรวจก ากับดูแล
และติดตามตรวจสอบการยืม- 
คืน 

กองคลัง ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 

รายงานผลการด าเนิน 
งานในที่ประชุมประจ า 
เดือนพนักงานเทศบาล 
ในเดือนเมษายน  2565 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ 
ทับซ้อน 

ประชุมการจัดท ามาตรการ
ป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ส านักงาน
ปลัด 

ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
ในที่ประชุมประจ าเดือน 
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วน
ราชการ  และการประชุม
พนักงานเทศบาลพนัก 
งานจ้าง   

เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

-เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลัก 
ของหน่วยงาน  
-ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้าง  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าวมูล
ข่าวสารต่างๆ 

ทุกส านัก/
กอง 

ต.ต. 64 - มี.ค. 
65 

ประชุมประจ าเดือนผู้ – 
บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล พนัก- 
งานจ้าง ทุกเดือน 

                                                                     
 
 
 



 

 
    -4- 

มาตรการ/แนวทาง วธิกีารด าเนินการ ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

การตดิตามผล 

การปรับปรุงพัฒนาการ 
ปฏิบัติงานการให้บริการ 
ผู้มาติดต่อราชการที่เป็น 
ไปตามขั้นตอนระยะ 
เวลาที่ก าหนด 

ทบทวนปรับปรุงการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการให้เป็นปัจจุบัน 

ทุกส านัก/
กอง 

ต.ต. 64  ประชุมคณะท างานปรับ 
ปรุงขั้นตอนและระยะเวลา 
ปฏิบัติราชการ  

เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

-  ส่ ง เ สริ มหน่ วยงานด้ าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
-มอบนโยบายคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 
-รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ 

ส านักงาน
ปลัด 

ต.ค. 64 –เม.ย.
65  

ผู้บริหารท้องถิ่นส่งเสริม
หน่วยงานด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  มอบนโยบาย 
คุณธรรมและความโปร่งใส 
รายงานผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการประชุมผู้บริหารและ 
หัวหน้าส่วนราชการ 
และการประชุมพนักงาน 
เทศบาล  พนักงานจ้าง 
   



 

 


